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Processos administrativos de registro de
estabelecimentos GEDAVE CIPOA

REVISÃO:

Titulo: Operações CIPOA GEDAVE
Este tutorial tem por objetivo informar o passo a passo para os tramites administrativos de
registro de estabelecimentos via GEDAVE.

1. Acesso ao Sistema GEDAVE:
a. Proprietário do estabelecimento deverá acessar o GEDAVE com seu Login e senha
b. Caso não tenha acesso ao GEDAVE deverá realizar o pré-cadastro acessando o link “CADASTRE-SE”:

c. Posteriormente acessar o site “https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/”, o link requerimento de
acesso ao GEDAVE:

d. Preencher o requerimento de ativação e dirigir-se ao Escritório de Defesa Agropecuária com a
documentação pertinente para efetivar ativação.
e. Com o login e senha o proprietário poderá acessar o sistema.
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2. Acesso ao ambiente GEDAVE CIPOA:
a. Após o Login o interessado deverá percorrer o seguinte caminho para acessar o ambiente GEDAVE
CIPOA:
ADMINISTRAÇÃO > CADASTROS > OUTROS > CIPOA > PROCESSO e clicar no “PROCESSO”

b. O interessado irá acessar a tela de busca ou de solicitação para “incluir Processo”
 Utilizar a função de “busca” quando já existe um processo em andamento e vai apenas realizar alguma
alteração.
 Utilizar a função “incluir processo” quando desejar incluir nova solicitação

c. Na função “busca” poderá acessar o processo pelo número de processo GEDAVE ou pelo número de
registro do SISP ou pelo CPF/CNPJ do detentor.
Obs: cada vez que o interessado gerar um processo será criado um número único que será referente
apenas aquele processo gerado (número de processo GEDAVE).

3. Incluir novo processo:
a. Após clicar em “incluir processo” o interessado deverá escolher qual novo processo irá iniciar
b. Deverá selecionar o processo de interesse e clicar em avançar:
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4. Registro de Estabelecimento Novo:
Processo na posse do interessado
a. O interessado deverá selecionar o item “Registro de estabelecimento Novo” e seguir as instruções:

b. Após inserir o CPF ou CNPJ (conforme recomendação), o interessado deverá clicar em “AVANÇAR”:

c. O interessado deverá preencher os campos obrigatórios (caberá nesta fase a inserção do procurador):
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d. Realizar o upload dos documentos pertinentes

e. Após tudo preenchido e uploads dos documentos realizados deverá enviar processo para análise
clicando no botão:

f. Após envio para análise os documentos preenchidos online serão encaminhados para análise do
Medico veterinário oficial do EDA que cabe a fiscalização do estabelecimento.
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g. O interessado deverá imprimir o protocolo onde constará o número do processo GEDAVE que deverá
ser entregue juntamente com as plantas no EDA responsável pela fiscalização no município que o
estabelecimento estiver localizado.

Mensagem surgirá quando o interessado encaminhar o processo para analise

4.1.

Vinculando procurador:

a. Funcionalidade a ser utilizada quando o responsável pela inserção dos dados para qualquer solicitação
que o interessado tenha a fazer referente a um processo será realizada por terceiros (empresa ou
prestador de serviço contratado que não tenha vínculo direto com a empresa, ou seja, não é nem
proprietário e nem medico veterinário responsável técnico devidamente vinculado).
b. O interessado deverá acessar o GEDAVE com seu Login e senha e incluir novo processo.
c. Preencher os campos obrigatórios – campos em AMARELO (Dados sobre o estabelecimento – aba”
Dados Gerais” e aba “Memorial Econômico Sanitário”) e realizar o vinculo do procurador inserindo o
CPF do mesmo no campo solicitado (O procurador deverá obrigatoriamente possuir cadastro no
GEDAVE).
d. Caso o interessado opte por registrar estabelecimento não duas categorias não esquecer de preencher
os dois Memoriais Sanitários.
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e. Após o interessado vincular o procurador, deverá salvar o processo. Apenas após este procedimento o
procurador estará apto para preenchimento da documentação online.
f. Lembrando que para cada processo que for realizado por procurador este procedimento deverá ser
refeito.

4.2.

Número de Processo GEDAVE – Protocolo de entrega de plantas:

a. Quando o interessado enviar o processo para análise será gerado um número de protocolo de abertura
do processo no GEDAVE. Toda vez que o interessado anexar plantas no processo deverá encaminhá-las
ao EDA responsável (devido à dificuldade de análise das plantas digitalmente). Para que se tenha um
link entre o processo gerado eletronicamente e as plantas a serem entregues de maneira física, o
interessado deverá imprimir o protocolo gerado e entregar juntamente com as plantas na regional.
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4.3.

Upload de documentos:

a. Documentos pertinentes aos processos administrativos serão todos encaminhados eletronicamente
via upload, são eles:
 Todas as plantas pertinentes;
 Comprovantes de pagamentos (DARE)
 Procurações
 Layout dos rótulos
 Autorização de uso de marca
 Contrato Social
 Contrato com medico veterinário
 Laudo de vistoria inicial
 Laudo de vistoria final
 Análise de água
 Demais documentos pertinentes

b. O arquivo obrigatoriamente deverá ser em

formato .zip ou pdf.

c. Quando o interessado for realizar o upload de duas ou mais plantas de um mesmo tipo deve
OBRIGATORIAMENTE submeter um arquivo .ZIP contendo todos os arquivos.
Ex: Interessado irá submeter 3 plantas contendo os fluxos de operações:
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d. Deverá ter no máximo

10 megas de tamanho para cada upload. Não será permitido o upload

de arquivos maiores que 10 megas;

Processo na posse do EDA:
a. Assim que o interessado enviar o processo para análise o médico veterinário oficial receberá um e-mail
informando sobre a remessa do processo.
b. Juntamente com as plantas entregues pelo interessado o medico veterinário da regional irá realizar a
análise do processo.
c. Deverá realizar a busca pelo número GEDAVE do processo
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d. Clicar em “EDITAR PROCESSO” e realizar a analise juntamente com as plantas encaminhadas.
e. Deverá inserir o número do processo autuado com as plantas (Número do processo autuado no SP
Sem Papel).

f. Analisar individualmente cada documentação e “Aprovar” ou “Reprovar”
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Processo no CIPOA
a. Assim que o medico veterinário regional enviar o processo para análise (aprovar o mesmo) o médico
veterinário do CIPOA receberá um e-mail informando sobre a remessa do processo.
b. A regional deverá encaminhar as plantas pertinentes para análise no CIPOA.

5. Aprovação prévia de registro de estabelecimento desfavorável:
a. O médico veterinário deverá analisar individualmente cada documentação e “Reprovar” o que couber.
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b. O medico veterinário regional deverá elaborar o despacho elencando todos os pontos a serem
respondidos pelo interessado.
c. Clicar em “CRIAR DESPACHO”

d. Clicar em criar pergunta
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e. Escrever a pergunta necessária e clicar em “OK”.

f. Criar quantos questionamentos forem necessários e posteriormente clicar em “OK”
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g. Após a criar despacho clicar em “REPROVAR PROCESSO”, inserir a justificativa.
h. O processo retornará ao interessado para providenciar as correções necessárias e reencaminhar o
processo para análise.
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6. Retorno do processo reprovado ao interessado:
a. Tanto o processo reprovado pelo EDA quanto pelo CIPOA retornará ao interessado para que realize as
correções necessárias e responda ao despacho criado pelo serviço oficial. O interessado receberá email informando o parecer do órgão.
b. O interessado deverá realizar a busca do processo tanto pelo número do processo GEDAVE, pelo CPF
do interessado ou pelo número do processo SAA.

c. Clicar em ‘EDITAR PROCESSO” e fazer as correções necessárias

d. Responder todos os questionamentos do despacho criado
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e. Realizar o upload das novas plantas se for o caso.

Não se esquecer de encaminhar as novas plantas ao EDA para dar continuidade a analise do processo, imprimir
o protocolo.
f. Apenas os documentos reprovados estarão automaticamente disponíveis para alteração, caso tenha
que retificar um documento aprovado deverá clicar no botão “RETIFICAR” que possibilitará a alteração
dos dados.
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g. Após realizar as correções clicar em “ENVIAR PROCESSO PARA ANÁLISE” para que o processo seja
novamente remetido ao EDA responsável.

7. Aprovação prévia de registro de estabelecimento favorável:
a. O médico veterinário deverá analisar individualmente cada documentação e “Aprovar” ou “Reprovar”
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b. Para aprovação das plantas deverá clicar sobre o arquivo a ser analisado, visualizar a planta e
posteriormente clicar no botão “APROVAR”.

c. Após toda a documentação aprovada o medico veterinário regional deverá aprovar o processo
clicando no botão “APROVAR PROCESSO”, desta forma o processo será encaminhado para o CIPOA
para aprovação final.

8. Registro de estabelecimento – Fase Final:
8.1.

Interessado:

a. Após aprovação previa do processo de registro do estabelecimento e conclusão das obras o
interessado deverá encaminhar a documentação para a efetivação do registro do estabelecimento.
b. Deverá realizar a busca do estabelecimento pelo GRID;
c. “EDITAR” o processo para inserção do restante da documentação

17

d. Upload dos seguintes documentos: Contrato social, contrato com RT, analise de água atualizada, copia
da documentação do RT, termo solicitando vistoria final e demais documentos pertinentes.
e. Após inserção da documentação o interessado deverá encaminhar o processo para análise;
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8.2.

EDA:

a. O medico veterinário regional irá receber e-mail informando que o interessado encaminhou a
documentação;
b. O medico veterinário regional deverá elaborar laudo de vistoria final e fazer upload no sistema

c. Também deverá analisar e aprovar toda a documentação anexada pelo interessado
d. Caso observe alguma não conformidade tanto de construção quanto de documentação deverá
“REPROVAR” o processo;
e. O processo reprovado retornará ao interessado para as devidas correções e novo encaminhamento –
interessado receberá e-mail notificando;
f. Caso o interessado tenha realizado a construção diferente da planta aprovada o processo retornará a
fase de aprovação previa;

g. Após aprovação de toda documentação o medico veterinário regional deverá “Aprovar o processo”
que será remetido eletronicamente ao CIPOA.
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8.3.

CIPOA:

a. Quando o medico veterinário regional encaminhar o processo ao CIPOA automaticamente será
enviado e-mail notificando o envio do processo;
b. O CIPOA irá realizar a analise e aprovação da documentação;

c. Caso observe alguma não conformidade documental deverá “REPROVAR” o processo;
d. O processo reprovado retornará ao interessado para as devidas correções e novo encaminhamento –
interessado receberá e-mail notificando;
e. Com a documentação devidamente analisa e aprovada o CIPOA aprovar e conceder o numero SISP de
registro do estabelecimento.
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f. O interessado receberá notificação via e-mail informando que o registro do estabelecimento foi
efetivado.

9. Registro de Novos Produtos:
9.1. Interessado
a. O interessado deverá selecionar o item “Registro de produtos/rótulos novos”.
b. Abrir um processo para cada rótulo que pretende registrar.

c. Posteriormente deverá seguir as orientações para registro de novo produto em estabelecimento já
registrado ou solicitação de registro de novo produto em estabelecimento em processo de registro.
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d. No caso de registro de estabelecimentos novos sugerimos que os produtos para registro sejam
encaminhados após a aprovação prévia do projeto concedida, salientamos que o registro dos produtos
apenas se dará juntamente com o registro do estabelecimento.
e. Deverá preencher a documentação pertinente:

f. Realizar upload da documentação pertinente:
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g. Após a documentação devidamente preenchida e os uploads realizados deverá salvar ou encaminhar o
processo para análise.

9.2.

EDA

a. Assim que o interessado enviar o processo para analise o médico veterinário regional receberá e-mail
informando sobre o processo inserido
b. O medico veterinário realizará a analise da documentação (formulários e croquis)
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c. Caso a documentação apresentada seja “REPROVADA” pelo medico veterinário regional, será
elaborado despacho elencando todos os pontos a serem respondidos pelo interessado. O interessado
receberá e-mail informando a situação do processo e poderá realizar as correções necessárias para
posterior encaminhamento novamente a regional.
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d. Em caso de aprovação pelo medico veterinário regional o mesmo irá aprovar o processo que
automaticamente será encaminhado para análise do CIPOA.

9.3.

CIPOA

a. Após a aprovação da documentação pelo EDA o processo será remetido ao CIPOA para análise
b. O medico veterinário lotado no CIPOA irá realizar a analise da documentação (formulários e croquis)
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e. Caso a documentação apresentada seja “REPROVADA” pelo medico veterinário do CIPOA, será
elaborado despacho elencando todos os pontos a serem respondidos pelo interessado. O interessado
receberá e-mail informando a situação do processo e poderá realizar as correções necessárias para
posterior encaminhamento novamente a regional que deverá reanalisar e aprovar ou reprovar.
f. Em caso de aprovação pelo medico veterinário do CIPOA o mesmo irá aprovar o processo, o produto
será registrado já com a numeração sequencial por estabelecimento.
Obs: Haverá alteração da numeração de registro de produtos SISP, com a nova metodologia a ser
implementada cada produto terá um numero sequencial que será formado pelo seu numero de registro no
SISP e pela sequencia de produtos registrados no estabelecimento. Ex: XXX (numero de registro do
estabelecimento)/xxxx (numero de registro sequencial do produto)
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10.Solicitação de reforma/remodelação de estabelecimentos – aprovação prévia:
10.1.

Interessado:

a. O interessado deverá selecionar o item “aprovação para reforma/remodelação” e inserir o numero de
registro do estabelecimento no SISP ou o CNPJ da empresa interessada, após clicar em avançar.

b. Posteriormente deverá realizar as alterações pertinentes tanto no memorial Descritivo da Construção
quanto no Memorial Econômico Sanitário (Salientamos que os Memoriais já se encontrarão
previamente preenchidos, portanto o interessado deverá alterar apenas os itens pertinentes
referentes à alteração solicitada).
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c. Deverá também realizar o upload das plantas necessárias e demais documentos.
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d. Após preenchimento dos formulários e upload dos documentos o interessado deverá encaminhar para
análise
e. O interessado deverá imprimir o protocolo onde constará o número do processo GEDAVE que deverá
ser entregue juntamente com as plantas no EDA responsável pela fiscalização no município que o
estabelecimento estiver localizado.

OBS: Mensagem surgirá quando o interessado encaminhar o processo para analise

10.2.

EDA:

a. O médico veterinário deverá analisar individualmente cada documentação e “Aprovar” ou “Reprovar”

b. Após toda a documentação aprovada o medico veterinário regional deverá aprovar o processo
clicando no botão “APROVAR PROCESSO”, desta forma o processo será encaminhado para o CIPOA
para aprovação final.
c. Caso tenha sido observada alguma não conformidade o medico veterinário regional deverá “Reprovar”
o processo e elaborar despacho elencando quais pontos não conformes foram observamos;
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d. Após a criação do despacho clicar em “REPROVAR PROCESSO”, inserir a justificativa.
e. O processo retornará ao interessado para providenciar as correções necessárias e reencaminhar o
processo para análise.

10.3.

CIPOA:

a. Assim que o medico veterinário regional enviar o processo para análise o médico veterinário do CIPOA
receberá um e-mail informando sobre a remessa do processo.
b. A regional deverá encaminhar as plantas pertinentes para análise no CIPOA.

c. Clicar em “EDITAR PROCESSO” e realizar a analise juntamente com as plantas encaminhadas.
d. Analisar individualmente cada documentação e “Aprovar” ou “Reprovar”
e. Caso seja REPROVADO o processo retorna ao interessado para realizar as adequações e correções
solicitadas
f. Caso o processo seja APROVADO o interessado estará autorizado a realizar as obras de remodelação.

10.4.
Solicitação de reforma/remodelação de estabelecimentos – pós
conclusão das obras:
10.5.
Interessado
a. Após a conclusão das obras o interessado deverá solicitar vistoria ao medico veterinário regional
realizando upload da solicitação para vistoria
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b. Após deverá enviar o processo para analise da regional

10.6.

EDA

a. O medico veterinário regional deverá realizar vistoria para certificação que as obras foram concluídas
conforme aprovação.
b. Deverá realizar upload do laudo e posterior envio ao CIPOA para apreciação e ateste da conclusão das
obras.
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10.7.

CIPOA:

a. Assim que o medico veterinário regional enviar o processo para análise o médico veterinário do CIPOA
receberá um e-mail informando sobre a remessa do processo.
b. O medico veterinário do CIPOA realizará a aprovação, desta forma o processo de remodelação estará
concluído.

11.Solicitação de alteração de rótulos:
11.1.
Interessado:
a. Deverá incluir processo – Alteração de Produtos/rótulos registrados

b. Inserir o numero do estabelecimento ou o numero do CNPJ

c. Selecionar o produto que deseja alterar

d. Clicar em AVANÇAR
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e. Alterar o nome do produto se necessário

f. Preencher a documentação online

g. Realizar upload dos documentos necessários

h. Posteriormente deverá encaminhar para analise.

11.2.

EDA
a. O medico veterinário regional receberá e-mail informando que o processo foi remetido.
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b. O medico veterinário regional irá analisar a documentação apresentada

c. Caso seja constatada alguma não conformidade na documentação o medico veterinário
regional irá reprovar o processo que retornará ao interessado para as devidas correções.
d. Caso não seja constatada nenhuma não conformidade o medico veterinário regional deverá
aprovar o processo que será encaminhado para o CIPOA

11.3.

CIPOA

a. O CIPOA receberá e-mail informando que o processo foi remetido.
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b. O medico veterinário do CIPOA irá analisar a documentação apresentada

c. Caso seja constatada alguma não conformidade na documentação o diretor do CIPOA irá reprovar o
processo que retornará ao interessado para as devidas correções e nova apresentação.
d. Caso não seja constatada nenhuma não conformidade o diretor do CIPOA deverá aprovar o processo e
deferir a solicitação para alteração.

12.Alteração de Responsável técnico:
12.1.
Interessado
a. Deverá incluir processo – alteração de responsável técnico
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b. Inserir o numero de registro do estabelecimento ou numero do CNPJ
c. Clicar em AVANÇAR

d. Inserir o CPF do novo médico veterinário responsável técnico que deverá estar devidamente
cadastrado no GEDAVE
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e. Deverá realizar upload da documentação necessária (contrato com responsável técnico e demais
documentos)
f. Enviar o processo para análise.

12.2.

EDA

a. O médico veterinário regional receberá e-mail informando a solicitação do interessado
b. Deverá analisar a documentação apresentada e “APROVAR” ou “REPROVAR” a solicitação.

Obs: Esta solicitação não será encaminhada para o CIPOA, o medico veterinário regional decidirá sobre a
alteração.

13.Suspensão/Cancelamento de Registro do estabelecimento:
13.1.
Interessado
a. Deverá incluir processo – Suspensão/Cancelamento de Registro
b. Tal procedimento apenas poderá ser realizado pelo responsável legal do estabelecimento
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c. Inserir o numero de registro do estabelecimento no SISP ou o CNPJ que o sistema irá realizar a busca
d. Clicar em avançar
e. Selecionar a operação que deseja realizar

f. Salvar processo
g. Tais solicitações não necessitam de apreciação do CIPOA, sendo concluídas pelo próprio interessado.
14. RETORNO ÀS ATIVIDADES:

14.1.

Interessado

a. Deverá incluir processo – Retorno às atividades
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b. Inserir o numero de registro do SISP ou o CNPJ do estabelecimento e clicar em avançar

c. Enviar o processo para análise

14.2.

EDA:

a. O medico veterinário regional receberá a informação do envio do processo
b. E realizará a analise da solicitação.
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c. Deverá realizar laudo de vistoria para verificar se as instalações apresentam-se em adequadas
condições sanitárias.
d. Anexar o laudo de vistoria ao processo

e. O medico veterinário deverá APROVAR ou REPROVAR
f. Após aprovação o estabelecimento estará apto para retorno às atividades
g. Caso seja reprovado o estabelecimento deverá realizar as adequações necessárias

15.Cancelamento de Produtos:
15.1.
Interessado
a. Deverá incluir processo – Cancelamento de Produtos

b. Inserir o numero de registro do SISP ou o CNPJ do estabelecimento e clicar em avançar
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c. Selecionar o rótulo que pretende cancelar e clicar em “mover para baixo”

d. É possível selecionar mais de um rotulo para cancelar.
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e. Após selecionar e mover para baixo todos os rótulos que pretende cancelar deverá salvar o processo.
f. Esta funcionalidade não será aprovada pelo EDA nem pelo CIPOA, é de total responsabilidade do
interessado.
g. Após clicar no botão “Salvar processo” os rótulos serão cancelados.

16.Aumento/redução da capacidade produtiva:
16.1.
Interessado
a. Deverá incluir processo – Aumento/redução da capacidade produtiva

b. Inserir o numero de registro do SISP ou o CNPJ do estabelecimento e clicar em avançar
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c. Inserir a nova capacidade de produção pretendida e enviar processo para analise
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16.2.

EDA

a. O medico veterinário regional receberá via e-mail informação sobre a remessa do processo.
b. Deverá analisar a solicitação do interessado

c. Caso não tenha objeção em relação ao solicitado deverá aprovar o processo
d. Caso constate a impossibilidade no solicitado deverá reprovar o processo e elaborar despacho listando
as não conformidades encontradas que impossibilite o pleito. O processo retornará ao interessado
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para correções e adequações.
e. Após aprovação o processo será remetido ao CIPOA para avaliação

16.3.

CIPOA

a. O medico veterinário regional receberá via e-mail informação sobre a remessa do processo.
b. Deverá analisar a solicitação do interessado

c. Caso não tenha objeção em relação ao solicitado deverá aprovar o processo
d. Caso constate a impossibilidade no solicitado deverá reprovar o processo e elaborar despacho listando
as não conformidades encontradas que impossibilite o pleito. O processo retornará ao interessado
para correções e adequações.
e. Após aprovado o interessado estará autorizado a produzir nos volumes solicitados.
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17.Alteração de CNPJ:
17.1.

Interessado

a. Deverá incluir processo – alteração de CNPJ

b. Inserir o numero de registro do SISP ou o CNPJ do estabelecimento e clicar em avançar
c. Inserir o novo CNPJ a ser alterado.

d. Preencher novo termo de compromisso

e. Realizar upload da documentação pertinente
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f. Posteriormente enviar o processo para analise, este será remetido para apreciação do medico
veterinário regional.

17.2.

EDA
a. O medico veterinário regional receberá e-mail informando sobre a solicitação

b. Deverá aprovar o termo de compromisso
c. Aprovar os documentos inseridos
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d. Caso constate a impossibilidade no solicitado deverá reprovar o processo e elaborar despacho listando
as não conformidades encontradas que impossibilite o pleito. O processo retornará ao interessado
para correções e adequações.
e. Após aprovação o processo será concedido sem necessidade de remeter ao CIPOA
OBS: NÃO HÁ NECESSIDADE DE CADASTRAR O NOVO CNPJ NO GEDAVE ANTES DO INTERESSADO REALIZAR A
SOLICITAÇÃO

18.Alteração de Razão Social ou quadro societário:
18.1.
Interessado
a. Deverá incluir processo – Alteração de Razão Social ou quadro societário

b. Inserir o numero de registro do SISP ou o CNPJ do estabelecimento e clicar em avançar
c. Inserir o novo CNPJ a ser alterado.

d. Preencher nova razão social e/ou o novo quadro societário
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e. Preencher o termo de compromisso

f. Realizar o upload do novo contrato social e contrato atualizado com o medico veterinário responsável
técnico.
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g. Após preenchimento dos formulários e upload dos documentos o interessado deverá salvar o processo
que não necessitará de apreciação do CIPOA

18.2.

EDA
a. O medico veterinário regional receberá e-mail informando sobre a solicitação

b. Deverá aprovar o termo de compromisso
c. Aprovar os documentos inseridos

d. Caso constate a impossibilidade no solicitado deverá reprovar o processo e elaborar despacho
listando as não conformidades encontradas que impossibilite o pleito. O processo retornará ao
interessado para correções e adequações.
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e. Após aprovação o processo será concedido sem necessidade de remeter ao CIPOA

19.Renovação artesanal:
19.1.
Interessado
a. O interessado receberá e-mail informando que o prazo para renovação do registro está se esgotando.
b. O interessado deverá incluir processo – Renovação de Registro estabelecimentos artesanais
c. Inserir o CNPJ ou numero de registro no SISP para dar continuidade à solicitação

d. Deverá realizar upload da analise de água atualizada

e. Posteriormente enviar para analise, o processo será encaminhar para analise do medico veterinário
regional.

19.2.

EDA

a. O medico veterinário regional receberá e-mail informando sobre o envio do processo
b. Deverá realizar as análises pertinentes
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c. Caso constate a impossibilidade no solicitado deverá reprovar o processo e elaborar despacho listando
as não conformidades encontradas que impossibilite o pleito. O processo retornará ao interessado
para correções e adequações.
d. Após aprovação o processo será finalizado sem necessidade de envio ao CIPOA.
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